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CK.ilka sądów o c:Jrcdrze 
Aleksander Fredro, tylko o pięć lat starszy od Mickiewicza, pozostał 

prawie przez całe swoje długie życic poza zasięv-iem prądu romantycz
nego. (Wyjątek w całej twórczo~ci Fredry stanowi komedia „Odludki 
i poeta".) Ten uczestnik wojen napolt•ońskich, wychowany w domu szla
checkim, był nieodrodnym synem ::;wojej klasy społecznej. Epoka oświe
cenia i lektura osiemnastowicc;r.ncj literatury francuskiej zaszczepiły 

w nim racjonalistyczny sceptycyzm i liberalizm moralny. Wychowanic 
usposabiało go nieufnie do wszelkiego nowatorstwa. Charakter miał 

konserwatywny, „nie lubił konspirncji", nic myślał nawet o zmianie 
ustroju, w którym, z racji swego urodzenia, był jednostką uprzywilejo
waną. 

Fredro był jednak znakomitym obserwatorem, kolekcjonującym z naj
większą pasją w swej pamięci zdarzenia i ludzi z całą gamą ich wad 
i śmieszności. Talent realistyczny pozwolił mu pokazać obraz społeczeń-
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stwa - lub raczej swej klasy społecznej - tak wiernie i tak prawdziwie, 
że kom<Jdie jego zachowały do naszych dni swą barwność i wyrazistość. 
lnna t·zecz, iż dzięki świadomości społecznej, widzimy ich treść w innym 
świetle. Tuk samo jak utwory Greka Arystofanesa czy cykl powieściowy 
Balzaca - komedie Fredry przemawiają. do nas mimo woli, a nawet wbrew 
zamierzeniom autora - przedstawiając żywą wartość po:.mawczą dawnej 
epoki, jej obyczajów i praw, rządz~cych minionymi czasami. 

I może dys tansowi autora do siwarzanych postaci zawdzięczamy ich 
jędrność i plastykę. F'redl'O skoligacony z arystokratycznymi rodzinami 
Galicji, sam pretendujący do austriackiego tytułu, z wielkopai1ska klepał 
po rarnicmu Uum szaraczkowych szlachetków. Beztroski widz bawił się 
galerią zidiociałych rnmoli, wydrwigroszy, karciarzy i hulających niero
bów, tt;lsknit~cych do śmierci bogatej ciotki, !JO której możnaby fortunkę 
załapać w spadku. 

Protekcjonalny stosunek auto1·a wyraża się chociażby w wyborze naz
wisk. Milczek, Jenialkiewicz, a nawet Raptusiewicz czy Jowialski to na
pcwno niższy szczebel hierarchii społecznej niż Jabłonowscy lub Skarb
kowi\!. 

Lecz nawet tam, gdzie akcja toczy się wyraźnie w środowisku arysto
l<l'atyczn~· m („Mf!:i: i żona"), drapieżna analiza psychologiczna Fredry 
rysuje z najdrobniejszymi szczegółami tło obyczajowe i demaskuje (bez· 
woli autom) rnzklad moralny towarzystwa wielkomiejskich salonów. 

'fwórc:zo8ć Fredry poddał rewizjonistycznej ocenie znakomity pisarz 
Boy-Żeleński: Polemizując z prof. Kucharskim i Adamem Grzymałi -
Siedleckim w swych „Obrachunkach Fredrowskich" Boy zastanawia się 

dlaczego fredrolodzy polscy ustosunkowali siQ tak różnie, czasem diame
tralnie sprzecznie, do twórczości pisarza. Stwierdza: „Te dzisiejsze nie
porozumienia z Fredrą wiążą siQ z światem, którego odbiciem jest jego 
dzieło. Są tacy, którzy lubią w nim wszystko; i jego sztukQ i jego świat ... 
są. inni, którzy kochaj:! jego sztukę mimo jego świata. Ten materiał, 
z którego poeta tworzył ludzi, budzi różne uczucia: sympatii i rozczulenia, 
albo też niechęci i obcości. Dla jednych jest samą Polską, dla drugich 
kupą durniów". 

Warto zestawić kilka wypowiedzi krytyków, ażeby zol"ientować się, 

że ocena i charakterystyka utworu i jego postaci zależała od czasu i od 
środowiska społecznego piszącego krytyka, które narzuciło mu właściwy 
danej klasie światopogląd. 

Recenzent warszawski z r. 1877 pisze po premie1·ze „ Wielkie,:ro czło

wieka do małych interesów": „Karolowi przypatrzywszy się bliżej, dopiero 
poznajemy ten ~nt szlachetny, na którym przy stosunkach szczęśliw
szych mogłabr wyrość chluba dla ogółu; ka:i:da nawet z jego śmieszności 
usprawiedliwia o nim to zdanie, kiedy np. nie mając żalu do Jenialkie
wicza, którego niedołęstwu, zapewne wprawdzie przy własnej nieoględ

ności, zawdzicc:rn utratę majątku, szuka po staryl' h herbarzach jakiej pra-
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babki ciotecznej, aby zbogacony jej spadkiem, m6gł stanąć do konkursu 
o rękę Matyldy". 

Grzymała-Siedlecki - pisarz XX wieku! tak charakteryzuje typy fre
drowskich ułanów: 

„Na próżno byście s:rnkali, nie znajdziecie wśród nich ani jednego, od 
którego by si~ nic robiło jaśniej, gdy wejdzie na sccnc... Starszy <'ZY 

młodszy jest zawsze uosobieniem honoru, t.ężyzny fizycznej \ moralnrj" . 

Boy-Żeleński - nie patną.cy na epokQ Fredry, pr7.ez rM:owe okular y 
sarmatyzmu -- nic zwis:izany z klasą feudalnych wyz~r~kiwarzy, inaczej 
widzi fredrowskiego „bohatera": 

„zdemobilizowany porucznik Karol w ,;Wielkim człowieku do ma!vch 
interesów", ..... goły, zg"ry:i.liwy, łaz i z k~ta w kąt i zno~ i h umory boga 
tej panny, czekając, aż ta raczy kiwnąć na nic~o". 

Dlatego też ph;z~~c sprawozdanie z premiery „Wielkieg-o człowieka" 

w warszawskim Teatrze Narodowym w r. 1!)28 - tak orcnia atmosfrrę 
tej sztuki: 

„Pocieszmy się, ze jeżeli dziś jest sporo 1lurni1iw, dawni r j bvło irh jesz
cze wiecej . Klimat był lepszy, gleba urodzajniejsza. Dojr7.cwali w !;łmicu . 
na inspektach wsi polskich, na iotehrh prezesów i dyrcktorć>w, w glm·ii 
funkcji obywatelskich. I mamy oto "' tej komeiłii próhk" ic·h zastrasza
jącego urodzaju. Dokument tym cenniejszy, że mimowiedny. Autor chria ł 

nam pokazać jedneg-o durnia, pokazał ich całe .a<niazdo, całą kol ekcję : 

młodych, starych, w sile wieku; durniów pieszych i konnych; zamożnych 
i gołych. Nie spodziewał sir zapewne Fredro, ów dobroflnszny ziemianin, 
jak przerażają.ce wrażenie będzie kiedyś robiła ta jego wie,\ polska!" 

Nic spodziewali si~ także post.;-powi pisarze pierw~z . i połowy XIX wie
ku, jak np. Edward Dembowski i Sewcrvn Goszczy1iski, z:irzuca iac•v Fre
drze ckliwość, ( ! ) brak pogli:-bienia charaktcr6w ( n) i sht~znie wy tvkajacy
mu konserwatywn~ postawę wobec życia, że sto lat p{):f.nie.i komerlie jego 
mogą stać się - dzi9ki znakomitej wnikliwości psycholog-icznej i dosko
nałemu talentowi obserwacyjnemu pisarza - prawdziwym olwazem epok i 
i ostrym oskarżeniem eałej jego klasy społecznej. 

Pisarz, oceniany przez współczesnych, jako pobłażliwy i wyrozumia ły 

kpiarz, okazał się nieomal pamflecistą. 

Dęty bęcwał, pełen uroczystc~o namaszczenia, kryjący pod tajemni
czymi g-estami i wiele mówiącymi irrymasami twarz zadowolonc~o z siebie 
głupca - główna postać „Wielkiego człowieka do małych interesów" -
to prototyp niebezpieczneg-o biurokrat~r, który p1·zeszedł wiele tramfor
mo.cji i wicie razy odmienił skórr;-. Do dziś dnia nic wytrzeh iony całko

wicie, grasuje tu i ówdzie, upajając się własnymi słowami lub strojąc wy

niosłe miny za urzędniczym biurkiem. 

S. H. 
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ALERSANDER FREDRO 

WIILRI CZLDWIIR DO MALVCU INTIR~~ÓW 

Ambroży Jenialkiewicz 

Matylda, jego bratanka 

Aniela, jego siostrzenica 

Leon, jego bratanek 

Karol, brat Anieli 

Dolski 

Antoni, sąsiad Dolskiego . 

Alfred, przyjaciel 

Telembecki, rządca „ 

R E Ż Y S E R I A: 
STEFAN ORZECHOWSKI 

N S P I C J E N T: 

MARIAN NOWAKOWSKI 
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Manuela Kiernikómna 

. . Kryst11na Possart 

. Stefan Strzałkowski 

. Antoni Żukowski 

. . Jan Rudnicki 

Pan Jgnaq:J, daleki krewny i domownik 

Jenialkiewicza . Zggmun t Noskowski 

Kazimierz Przystański 

Zbigniew Graczyk 

Olech Moliński 

Pani Mocz!Jbłocka 

Tapicer . . . . 

Lokaj Jenialkiewicza 

Lokaj hrabiego 

Oficjaliści . . 

Akt 1, 2, 3 i 5 na wsi, w domu Jenialkiewicza, 

akt 4 w mieście, w mieszkaniu DolskieHo 

KIEROWNIR LITERACKI: 
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Mnłgorzata Madejemska 

Władysłuw Kozłowski 

* 
.Marian Nowakowski 
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,Jednym z faktów, najmocniej pocbjących w watpliwo.'.;ć wartości euro
pejiskieg-o romantyzmu, jest to, że nie znalazło się w nim miej~ce n ko
medie. Nic był on pozbawiony zmysłu ironii. przeciwnie - powiedzieć 
można nawet, że był j<>j twórcą. i odkrywcl).. a .. humor" był w pewnym sen
sie żywiołem romantyzmu; gdy jcrlnak chodziło o komedie, bladła wv
obraźnia romantyczna i Rmiech wszelakiego rodzaju byronistów w komedię 
nigdy sit;) nie wcielił. Pisano w owe czasy, rzecz oczywista, mn<istwo 
ntworów komediowych, sceny poprostu uginały 11ię pod nimi (tak :r.rei;ztą. 
jak pocl melodramatem), alt• h>medii takiej, jak~ była Ar~·stohnesa, 
czy Mennnrlra dla C:rcrji, Moliera dla Francji i reszty Europy, Shawa 
dla Anglii i reszty świata, tci miary komedii romantyzm stwo1·zy<'. ni.e 
t.dołał. Chucią jest. tei. lista komediopisarzy owych czasów, komed1op1-
s1ir7.Y nb. fll'Zez wiell,ie K. Słońce komerlii romantyczne.i, Musset, notem 
Grabbe i Kleist dwa właściwie intruzy w komediowym agonie, Grybo
jedow w Rm;ji ~ i lista niemal wyczerpana. Ale nawet komedie i tych 
pisarzy budr.ić rlzi~ mog-ą pe\\-"lle zastrzeżenia, czyż „Nie igra się z mi
łościa" Musseta nie ma r:lla nas raczej profilu melodramatu aniżeli ko
medii? A fant.azjn scenic7.na Grnbbep:o? 

Nie, epoka romantyzmu, to nie były rzasy żniwa dla komedii i nawet 
nie można si<; temu dziwić, coś bowiem z głębokie.i racji było w twierdze
niu dawnych teoretyków dramatu, Li. tragedia królów i książąt może się 
odbywać \\' wzniosłych kulisach cze::roś niemal nadziemskiego, ale ko
media musi obejmować barr!:r.ie.i pr7.yzicmnc, choć niepomiernie real
niejsze kręgi: sfer'? mir~szczańsko-ludową mało dostojną, ale wielce uroz
maicon:J, (dlatego, m. in. dla Moliera mieszczanin był właściwym boha
terem komedii, gdyż s·dachcic mógł siebie ujrzeć na scenie tylko. w hero
ieznej transskrypcji Corneille'a lub RDcine'a). Innymi słowy: tragedie 
można sobie od biedy wyimag-inować, ale comoediae personae muszą być 
ukazywane w samej swej ziemskiej dotykalności, w swej rzec można, 
identycznoiici z osobami, które zabladziły do teatru by obejrzeć komedię. 
W komedii musimy niem;tannie ~potyka~ „znajomych", inaczej ulotni 
się z niej jej istota, u~miech, który zawsze rodzi się tam, gdzie codzien
ność naszeg-o doświadczenia mierzy się z niecodziennością imaginacyjnych 
postaci komediowych. Aby jednak oglą,dać na scenie znajomych, trzeba 
kh mieć w życiu, aby za8 mie:; ieh w źyciu, trzeba samemu żyć w jakim~ 
określonym krajobrazie, w oznaczonym czasie, trzeba mieć swoje niebo 
i swoja ziemię. Narie wszystko z iemię. 

Natomiast romantyzm - przynajmniej romantyzm zachodni - posia
dał może nieba niemało, ale ziemi swej nie posiadał. Nie er.ul siQ też zwią
zany z żadnym krajobra7.em, nic wiele dbał o dymenzje czasu, nie :r.nał 
ludzi o których móglby powiedzieć: oto moi znajomi. Jedynym osobi
stym' znajomym romantyka był - on sam, ale w przedziwnej trans
skrypcji: jako nadobłoczny heros, jako ktoś, kto ma nową ziemię z łona 
swego urodzić:, ale kto połóg ten na razie zapowiada dopiero i tymczasem 
znalazł swoją ojczyzn~· wi;rod gwiazd i chmur. Dlate~o romantyzm ~ak 
obfitował w autoironię, a tak ubogi był śmiech komed1owy. Bo w ogole, 
stworzenie komedii było dla romantyka związane z szeregiem niemiłych 
zabiegów i czynności. Musiał on przede wszystkim porzucić SW:ł nad·· 
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obłoczną ojczyznę i „zniżyć się" do ziemi, a że własnej ziemi nie posiadał, 
~ konieczności musiał zniżyć się do cudzej ziemi, cudzej rzeczywistości. 
Inaczej mówiąc, mógł on myślc,( kategoriami komedii tylko wówczas, 
gdy udało mu się w8lizgnąć do obcego, nie tak wzniosłego jak roman
tyczny, r:le nieporównanie realniejszego świata, pełnego postaci i · barw, 
w którym suwerenny romantyk buszował ber. skrupułów, ograbiając 
świat ten z jego obyczajowości, typów, konfliktów, wszystkiego, co było 
świata tego bogactwem i rumieńcem. Tak więc u pierwiastków euro
pejskiej komedii romantycznej stało zwyczajne zło<l:r.iejstwo. Mnże ro
mantycy czuli to instynktownie i dlatego do komedii się nic kwapili. 

Komedia była więc w owe czasy czymś równic rzadkim, jak cz;ęstym 
były długie i metafizyczne poematy. Tym bardziej r.dumiewające jest 
dzieło Fredry. Gdy porówna siQ jego twórczość z tym, co w komedii dała 
l!:uropa X1X wieku aż po wyst.qp1enie B. Shawa, widzi się jasno, i;i, .l!'re
dro Jest największym komediopisarzem eurnpejskim tego stulecia, a za
razem najwybn.nieJszym przeusw.wicielem romantyzmu w komedii. Ule
gamy mernz szkolnym sugestiom, źc Fredro nic ma nic wspólnego 
:<. romant yzmem, a na dowod przytacza się chocby „Nowego .IJon h.1-
szoLa·•, osu·zem skierowanego w pierś romantyzmu. Ale i Mickiewicz 
w L Częsc1 „l>ziadów" goaził tez w pewne po~ t a wy romanlyzmu, czy 
jednak znaczy to, że był pseudoklasykiem ·1 t· reurowski s.:eptycyzm 
„u~yromantyc;;:ny me stanowi w1o;:c arg·umenLU, m11no mego liuw1e111 l' r"
c.lro byf J!lKllaJSciślej związany z romantyzmc111. Ale z Jak111 ·1 i~api:w
no me z romantyzmem typu np. '1'1ecka lub powiedzmy, hy1·ona. Na
tomiast wszystko łączyło go z; romantyzmem polskim. A ów romantyzm 
polski, to rue była uuana replika zacllodniego, ale co,; całkiem innego. 
J:Syła w naJzupemiej oarębna wersja tego ruchu, tak jednak odmienna 
o<l zachoamej, że wolno wątpic, czy wogóle mozna nazwać to roman
tyzmem. By uświadomić sobie tę odrętmość, wyslarczy przypomniec 
.sobie, iż centralnym dziełem naszego i·omantyz;mu jest „Pan Tadeusz", 
owa wielka „piesń na tak i amen", manifest pozytywnego, epickiego 
stosunku do swiata wogóle, choć sam i;wiat tego dziela był już tylko 
piękną marą. Jakże mógłby ten utwór, ta pie~ń zgody ze światem. 
zmieścić się w obrazie polskiego I"Omantyzmu, gdyby ów romantyzm, 
jak niesłusznie twierdził 8t. Hrzozowski, istniał tylko per ncgationem 
mundi, przez zaprzeczenie ziemi i wszelkich jej spraw? Jeśli „Pan Ta
deusz" może stanowić zwornik całego romantyzmu polskiego, to tylko 
dlatego, że wyraża on w najwyższym potencjale to, co jest istotą roman
tyzmu w polskiej wersji. Pochwałę i wolę ziemi, a nie wyrzeczenie się 
jej i negację. lidy bowiem zasadniczą tendencją romantyzmu zachod
niego było: od rzeczywistości ku snom, - to zasadniczym kierunkiem 
naszego: od snów ku rzeczywistosci, ku „obecności", ku ziemi. Samo 
połozeme kraju w tych czasach zmuszało do przyjęcia takiego właf\nic 
Kierunku; przeciwny byłby rezygnacJą i samozatraceniem. ł'olska nie 
potrzebowała wówczas jałowych wypraw w marzenie i nie było jE>j na 
to stać. Natomiast potrzebowała nieustannego p1·zybliż1mia Polaków 
do konkretu narodowego, do „polskiej obecności", do obrazu Polski i.ywej. 
To znajdowało swój najgłębszy wyraz w „Panu Tadeuszu". I to mimo 
wszystko stanowiło kręgosłup komediopisarstwa Fredry. 

Określić pozycję Fredry w romantyźmie naszym nie stanowi rzeczy 
prostej choćby dlatego, że w pewnych warnnkach sam romantyzm był dla 
poety obiektem jego komediowego, ironicznego widzenia. „Romantycime" 
śluby Klary i Anieli ilu3trują to 1"~>._;1,!piej. Ale wła~nie te same „śluby" 
ukazują dowodnie, że nie był on romantycz;nym abstrakcjonist.1 zachod
niego tYl)u, którego mierziła ziemia, a nęcily ob loki. Fredro odwrotnie: 
nęciła ziemia w całej swej barwności, bujności, niedoskonałości, a nawet 
grzesznoś<:i, natomiast mierziły go obłoki i wszystkie błyskotki pi;eudo-
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ma1·.1.c.:nia, w któryl·h tak lubował sic: romantyzm Zachodu. Wiedział on, 
Zl' ~Lrncic ziemię pod nog-umi, t.o znaczy tyle, co zmil~nić się w ciel1, w coś 
111e1·calm.:g·u, choc ino:f.o niezmiernie wzniosłego. Za żadnlł więc cenę do 
tego uopuscić nic c11c1ał. \\' oial i·uczej, by go uważano za :;armatę, za 
:-.zlu;.;011u, za w:;t ccznik..t, umieli miano by go uważać za anioła, za o~z
('tl'll~sncgo duciia, kogoś nic.: z tego świat.a. l dlatego wolał często me
wybn·duy, a le re:. ny swiat liucm, Astoiia czy innego Radrnsla, od w~·
.i1wi.:-muwa11ycll nicn:alnych, choć uiez.micn1ie g-órnych światow curopej
sldcJ ko111rutcn11 1·u1iiuJ1L;,rczHL',J. 'l'a w1ctnosc lwnkretowi ocaliła go dla 
kulLUry polskH:j, g·d~.1u !;Io., N!;'U zespa!;1 sic; w jeuen wspaniały alwrd 
z glosami innyell w1c1ldcn tycll ~zasuw. Ta wiernosć uczyniła też zeń 
lW.J iiWictnil'Jszcg-o p i,.ar1,;1 ).J A wicku, z kLórym nikt właściwie w wj 
L'pocc ro\\ n,1c s1.; lll C mu1.e. J ;,:a t<,: w1e1·nusc realizmowi przyszło mu 
iw.wet Cl\•/.ko .tap i:..cić , gJy Seweryn <.ioszczyl1ski imieni<:m duchów, 
odziewaj:!l'y<'.11 ;;i1.· tyłku rngiami i zyjt!cych jedynie kroplami rosy, napadł 
go wymawiaj;)<: mu, :i.l· nic llo,;lo:::.ow:d si<: do romanLycznej moc.ly ma
luczkich, nil' no~i p)a:;zc;w bajronicznym sposobem i wc:ią:i. tkwi w ob
mierzłej pna•s;,:io~f'i, :i.alusny laudator temporis acti. Nic rnzumiał ów 
nadg·odiwie;; rom. • 1~yz11w, :f.e tu, co wydaw..iło mu :;i~ drogt! najczarniej. 
,;zcj reakcji, było w 1·zeczywis loiici drogo:! „Pana Tadeusza", drogą 
epopei, <11·011.:~ pochwuly społecznego i poetyckiego konkretu, chociaż już 
wówczm; i;w1„t f1 edrowski, podobnie JUK świat soplicowski, należał w 
;maczncj mil•rze do przcsdosci. W osiatcc;,:ności ka;i,dy konkret staje 
się w pewnej d1wi1i t~rlko rnitem, tak samo horn erycki jak i mickiewi
czowski, ale n•:.:lnit• powstanie po nim to tylko wskazanie: paradigma 
epickiego :;tu:;unku <!o świata. '!'akie wsk1lzanie przykazał nam właśnie 
.I' redro, i to możl' nikt tak jaJ; on. A że Gucio jako kształt społeczny 

tak samo zn·.,z tą, ja!\ 1\ehiłic:; · przestał istnieć, to rzecz z punktu 
widzenia poely<·kicgo testanwntu h·cr!rv mało znaczna. Historia nie ko
piuje, ale :;twal'Za kształty równorzędne. Wszy,.;tko to jednak nie znaczy, 
by l''rcdro był konu:diopi:;arzcm czysto deskryptywnym, jak np. Goldoni. 
Dla naszego bowiem poety konkre t społeczny hył jakby naczyniem, wy
pełnionym problematyką, która znów stanowiła co~ w rodzaju struny, na 
któl'ej l•' redro wyg-rywal melodie swej komediowo~ci. Gdy więc spotykał 
on kogoś, kto „mru;f,y oczy, by żyć we ?;nic" - jak owe panny ze „ślu
bów", 1n·agm.1~e :i.yl- na pl'zekór rozumowi i naturze, w jakimś kraju, na 
jakil~j ś ziemi, kUH·ych nic ma i nigdy nie będ:de - chwyta go w l<r<!g 
swego widzenia i wywlókłszy na scenc;, ukazuje jego kontur wewnętrzny, 
jakby prze~wil'llony promieniami jasnowidz:~cymi, występując przytem 
nic tylko jako rzu .!znik romantyzmu, ale także jako jego s1:d:da, alias 
komediopisarz. Ll' z i tu, przy ważl'niu dusz, nie dążył on do :f.adnej 
p::;ycholo.d:-;tycznej mitolo.~ii, ale p1·av;nie ukazać zawartość człowieka 
w pełnej jego konkretno§ci, w je.i.ro realiach duchowych, które dla Fredry 
non :rnnt turpia. J choć może gon;zono si~ wówczas frywolnością i cy
nizmem pana l•'rcdry, n 1 1~;;lwo i tn 1ro nic opuszczało, ponad wszystkie 
howiem najrozko~zni('j~ze nawet ;dudy bardziej kochał on ehoćby gorzką 
prawdę, choćby kanc·ia,;tą konkretność, choćby ułomm! cielesność. Jak 
Mickiewicz, ni<' uznawał wysp, kt6rych nie mo:i.na znaleźć na mapie. 

W. H. 
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